A cseremisz redukált magánhangzók eredetének
kérdéséhez
•

WOLFGANG STEINITZ Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus
című könyvének megjelenése óta (1944) a cseremisz vokalizmustörténet kuta
tásának nagy jelentősége van a finnugor alapnyelv magánhangzóinak rekonst
ruálására irányuló vizsgálatokban.
Ismeretes, hogy STEINITZ a cseremiszt és a keleti osztjákot kulcsnyelvek
nek tekintette a finnugor vokalizmustörténet szempontjából. Erre a gondo
latra — mint tudjuk — akkor jutott, mikor obi-ugor magánhangzótörténeti
kutatásai után, a többi finnugor nyelvet elemezve, tanulmányozni kezdte
RAMSTEDT Bergtscheremissische Sprachstudien című művét. A gondolat
megszületését így írja le STEINITZ (FgrVok. 5): ,,. . . und las, als ersten Satz
des Buches, Folgendes: »Die Vokale des Bergtser. zerfallen in zwei Gruppen,
in die voll und energisch artikulierten und in die bezüglich ihrer Artikulation
reduzierten . . .« Als ich das las, glaubte ich, den Schlüssel für die Geschichte
des fiugr. Vokalismus gefunden zu haben: diese Übereinstimmung zwischen
einer ugr. und einer fi.-perm. Sprache inbezug auf die eigenartige Einteilung
der Vokale in volle und reduzierte konnte kaum ein Zufall sein !" A következő
oldalon Steinitz már bizonyítottnak veszi, hogy ,,. . . dieser Qualitätsunter
schied — wie oben gesagt — sicher fiugr. Herkunft ist." Ebben a hitében meg
erősíti, hogy egész sor etimológiában a cseremisz és az osztják egyezést mutat
a redukált magánhangzók tekintetében, osztj. V löla- 'olvadni' ~ cser. K B
ëdl, osztj. V wdr 'vér' ~ cser. K B ßdr, osztj. V loi 'öl' ~ cser. K B hl stb.
Hamarosan kiderült, hogy Steinitz következtetései elhamarkodottak
voltak. E. ITKONEN igen alapos, meggyőző érveléssel kimutatta (FUF 29:
222—337, különösen 222—254), hogy a cseremisz és az osztják redukált ma
gánhangzók különfejlődés eredményei, valószínűleg a hangsúlyviszonyok
változása következtében jöttek létre.
Itkonen ellenvetéseit teljes mértékben akceptálva, egy körülményre —
mely szintén Steinitz ellen szól — magam is felhívnám a figyelmet.
Hogy a cseremisz és az osztják redukált magánhangzók az ősi szókészle
ten belül rendszerint azonos szavakban fordulnak elő, az nem véletlen, de nem
is bizonyítja a redukált magánhangzók finnugor kori meglétét. A redukált
magánhangzók zárt (i, u, ü) és középzárt (e) hangokból alakultak ki. Az tör
vényszerű, hogy ha valamely nyelvben megindul egy redukálódási folyamat,
akkor az éppen az i, u, ü hangokon indul meg, ill. a második szótagban az e-n.
Ezek ugyanis a legrövidebb, legkevésbé hangzós magánhangzók, tehát leg
alkalmasabbak a redukálódásra. A magánhangzók természetes rövidségének,
hangzósságának nagy irodalma van, ITKONEN is utal néhány írásra (251).
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A redukált magánhangzók meglétén, azonos szavakban való előfordulá
sán kívül Steinitz azt a cseremisz—osztják egyezést is ősi örökségnek tekintette,
amely a teljes magánhangzók kvantitásának váltakozásában nyilvánul meg,
pl. osztj. V nêmdl 'neve', néma Lat., nemnä Lok., ill. cser. U ëûrd 'leves', ëûras
'kása' stb. Az első szótagi teljes magánhangzó tehát aszerint lép fel hosszabb
vagy kevésbé hosszú variánsban, hogy a második szótag magánhangzója redu
kált-e vagy sem. Ezzel akarja megmagyarázni a balti finn kvantitás kialaku
lását (FgrVok. 8 — 10). Itkonen teljes joggal veti el ezt a magyarázatot, hi
vatkozva arra, hogy az osztják 2. szótagi teljes magánhangzók bizonyosan
nem vezethetők vissza az alapnyelvre, a cseremisz kvantitás-váltakozás pedig
a hangsúlyviszonyok függvénye (i. h. 227 kk.). A cseremisz kvantitás-válta
kozásra még visszatérek.
Itkonen érvelése ellenére M. L E H T I N E N — némi módosítással — felújí
totta STEiNiTznek a balti-finn hosszú magánhangzók kialakulására vonatkozó
magyarázatát (UAJb. 39: 147 — 152). Lehtinen dolgozatával kapcsolatban
nem tudnék most állást foglalni, mindössze egy körülményre utalok. Steinitz
véleményem szerint itt is olyanféle hibába esett, mint az osztják és a cseremisz
redukált magánhangzók azonos szavakban való előfordulása esetében. Fön
tebb láttuk, hogy a redukálódás föltehetőleg minden nyelvben a legrövidebb,
legkevésbé hangzós magánhangzókon jelentkezik, s hogy ezért az egyezések
nek nincs jelentőségük. Azt hiszem, annak sincs jelentősége, hogy a cseremisz
ben és az osztjákban a teljes magánhangzók (nem fonematikus) hosszúsága
hasonló szabályok szerint variálódik. Ez nem valamilyen ritka dolog, amely
nek két távoli rokon nyelvben való jelentkezése ősi örökségre enged követ
keztetni. Ez szintén egy általánosabb törvényszerűség megnyilvánulása, amely
bármely nyelvben fellép(het). A magánhangzók tényleges hosszúsága ugyanis
nemcsak saját tulajdonságaiktól (nyílásfok, hangzósság) függ, hanem attól is,
milyen magasabb szintű fonológiai egységen belül (szótag, szó, mondat) he
lyezkednek el. A nyelvben észlelhető egy olyan törekvés, hogy a szavak hoszszúsága viszonylag állandó legyen. Ezért ugyanazt a hangot rövidebben ejtjük
egy hosszabb szóban, mint egy rövidben. Az első szótag magánhangzója akkor
is rövidebb lesz, ha a második szótag zárt (Vö. L E H I S T E , Suprasegmentals 40
kk.; LAZICZIUS, Fonetika 153 kk.; K. D O N N E R , Salmin murteen kvantiteettisuhteista; LAUROSELA, Foneettinen tutkimus Etelä-Pohjanmaan murteesta
I I I ; Ä I M Ä , Phonetik und Lautlehre des Inarilappischen. MSFOu. 43: 204—
206). Érthető hát, hogy a nem nyújtható redukált magánhangzó nagyfokú
rövidségét a megelőző teljes magánhangzó hosszabb ejtése kompenzálja. Egy
másik megnyilvánulása ennek a tendenciának — a szavak hosszúságát köze
líteni egymáshoz — a hosszú magánhangzók esetében is látható. A finnben
pl. az első szótag rövid magánhangzóját átlagosan 24,9%-kal rövidebben ejtik
akkor, ha a második szótagban hosszú magánhangzó van, s nem rövid (vö.
LATJROSELA: i. m. 156). A cseremisz és az osztják teljes magánhangzók hoszszúságának szóban forgó váltakozása tehát nem önálló, független jelenség,
nem érv Steinitz elmélete mellett, hanem egyenes következménye a redukált
magánhangzók meglétének.
Föntebb arra a megállapításra jutottam, hogy az osztják és cseremisz
redukált magánhangzók megléte, azonos szavakban való előfordulása egyálta
lán nem jogosít fel alapnyelvi redukált magánhangzók feltételezésére. Ehhez
hozzá kell fűzni, hogy az egyezések természetesen nem is zárják ki azt a lehető
séget, hogy esetleg voltak P U vagy P F U redukáltak. Mindössze arra akartam
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utalni, hogy a Steinitz által említett körülmények, egyezések sem pro, sem
contra nem bizonyítanak semmit. Később megpróbálok más oldalról hozzá
szólni a problémához és érvelni a P F U redukáltak megléte ellen, előbb azon
ban két rövid kitérés következik.
Á balti-finn hosszú magánhangzók kialakulásának kérdésében megpró
báltam erveket találni a Steinitz—Lehtinen-féle magyarázat mellett. A követ
kező hipotézist állítottam fel. A továbbiakban kifejtendő ok miatt nem tar
tom valószínűnek P F U redukáltak létezését, de az -e- tövű szavakban történt
nyúlás talán összefügg azzal, hogy az e zártabb, rövidebb, súlytalanabb hang,
mint az -aj-ä. Így ugyanis az egyenlőbb szóhosszúságra való törekvés jegyé
ben arra lehet számítani, hogy az első szótag vokálisa -e előtt valamivel hoszszabb lesz, mint -aj-ä előtt. Több idevágó monográfiát áttanulmányoztam
(vö. föntebb LATJROSBLA és mások írásait), de semmilyen támpontot nem talál
t a m hipotézisem igazolására, pedig nagyon szerettem volna. Űgy tűnik, hogy
-e előtt semmivel sem hosszabbak a vokálisok, mint -aj-ä előtt, vagy ha igen,
akkor olyan csekély mértékben, hogy az más tényezők mellett teljesen elha
nyagolható. H a a ritmikus kiegyenlítés kívánja, a 2. szótagi -e is nyújtható
bizonyos mértékig, amint valamennyi teljes vokális. Mivel P F U redukáltak
b a n nem hiszek, a 2. szótagi -e pedig aligha rendelkezik nyújtó hatással, sze
rintem csak egy lehetőség marad a Steinitz—Lehtinen-féle magyarázat eset
leges alátámasztására: ha a kérdéses szavakat G. GANSCHOW felfogásának
megfelelően (vö. CTIFU 1: 72—78) mássalhangzós tövűeknek tekintjük.
Az egy szótagos szavak magánhangzói ugyanis általában hosszabbak, mint
a két szótagosakéi. I t t most beérem ennek a lehetőségnek a fölvetésével,
határozott állásfoglalás és (ami szükséges lenne hozzá) részletesebb elemzés
nélkül.
I t t térek vissza a cseremisz magánhangzók kvantitásának váltakozá
sára. E z t a váltakozást föntebb — Itkonentől eltérően — ritmikai okkal ma
gyaráztam. I T K O N E N így foglalja össze fejtegetéseit ( F U F 29: 242): „Der in
offener Silbe auftretende Wechsel, d. h. halblange Stufe vor dem reduzierten,
aber kurze Stufe vor dem Voll vokal ist eigentlich darauf zurückzuführen, d a ß
in jenem Fall der Druck auf der ersten Silbe liegt, in diesem Fall dagegen auf
der zweiten Silbe." Ezt a magyarázatot kevésbé tartom meggyőzőnek, mint
az általam kifejtett ritmikait. W I C H M A N N Tscheremissische Texte című kresztomátiájában, ahol a kérdéses kvantitásviszonyok pontosan jelölve vannak,
láthatjuk, hogy a félhosszúság nem a hangsúlytól függ, hanem a redukált ma
gánhangzótól. Hiába hangsúlyos az első, nyílt szótag vokálisa, ha a második
szótagban nincs redukált hang, a nyúlás elmarad, pl. K B ja-rem, 'mischen',
K B jä-rä 'leer', K B kä-tem 'abbrechen', de kà'tdk 'abgebrochenes Stück'
(ugyanaz a szótő !) stb. A keleti nyelvjárásokban, például az urzsumiban az
első szótag vokálisa csak akkor lehet hangsúlyos, ha a második szótag magán
hangzója redukált, így mindkét föltevés jó a nyúlás megmagyarázására. Itko
nen szerint az őscseremisz hangsúlyviszonyokat a keleti nyelvjárások őrizték
meg, a nyugati hangsúlyozási mód másodlagos. H a Itkonen föltevését a fél
hosszú magánhangzókkal kapcsolatban következetesen végigvisszük, akkor
a föntebb idézett ja-rem, jä-rä, kä-tem szavakban azzal kell magyaráznunk a
nyúlás elmaradását, hogy az őscseremiszben az első szótag hangsúlytalan volt,
s a másodlagosan kialakult első szótagi hangsúly — szemben az eredetivel, pl.
pè-h 'Hälfte' — nem rendelkezett és nem rendelkezik nyújtó hatással. Ez
számomra nagyon valószínűtlennek tűnik. Az őscseremisz hangsúlyozás aligha
18 Nyelvtudományi Közlemények 80/1—2.
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befolyásolja a mait. A nyúlás ma a redukált magánhangzótól függ, s az őscseremiszben is attól függhetett. H a a hangsúly nyújtaná meg a vokálist, meg
kellene nyúlnia az ilyen urzsumi szavak hangsúlyos, nyílt szótagbeli magán
hangzóinak is: melna- 'Pfannkuchen', ólma- 'Apfel', ongo- 'Haken' (ez birszki
nyj.), oéma- 'Sand' stb. De nem nyúlik meg, csak redukált mellett: drße-ze
'Knabe', mii-rê 'Gesang', mu-nê 'Ei', arama-zê (WICHMANN, Tscher. Texte 20),
lombè-rzd (i. h.), motb-rzê (i. h.). A kèfêèla-n (i. h.) és hasonló szavak nyújtott
vokálisát azzal magyarázza ITKONEN (i. m. 242—243), hogy a második szótagi
redukált magánhangzó annyira lecsökkenti az intenzitásgörbét (Intensitätskurve), hogy a főhangsúlyos szótag rövidítő hatása nem tud átterjedni az első
szótagra. Ezt a magyarázatot önmagában véve is mesterkéltnek tartom, s még
kevésbé vélem meggyőzőnek, ha ilyen szavakat is számbaveszek, mint pl.
(WICHMANN: i. m. 19) Uyêlbalç-s, (21) pHyèlmèla-n, (24) kűoartale-s stb., ill. (20)
pelebale-s, kuyuzala"n, (21) ëalanalç-ê stb. Nem hiszem, hogy pl. a peleöale-s
e-je azért volna rövid, mert eléri a -le-e szótag rövidítő hatása, a lèydlôah'S
e-je pedig azért félhosszú, mert azt nem éri el. Ilyen távol a főhangsúlytól
föltehetőleg egyikben sem éri el, s a nyúlás nem is a hangsúlytól függ, hanem
a következő redukált magánhangzótól.
A hangsúlyozás nagy fontossága vitathatatlan, mégis úgy érzem, Itkonen
hangtörténeti fejtegetéseiben a ténylegesnél nagyobb szerepet tulajdonít a
hangsúlynak, a hangsúlyviszonyok változásának. Hogy egyes vokálisok hangzósabbak, nagyobb faj súlyúak, mint mások, az nem oka a hangsúlyozás meg
változásának. A finn munaa (part.) szó hosszú aa-je a mai napig sem vonta
magára a hangsúlyt a sokkal súlytalanabb u-ról. Az ilyen jellegű (u—aa)
aránytalanságokban csak a változás lehetősége van meg, de hogy ez a lehetőség
mikor, melyik nyelvben válik valósággá, az más tényezőktől függ [pl. a hang
súlyozás jellegének módosulása, új minőségű vokálisok (redukáltak, hosszúak)
megjelenése, a toldalékok kiemelése, idegen hatás stb.]. Az okot szerintem ezek
ben az egyéb körülményekben kell keresni.
A második szótag magánhangzójának gyengülését Itkonen a hangsúly
talan helyzettel magyarázza. Egy nemrég megjelent írásomban (NyK 81:
113—118) P A P P ISTVÁN és A. MOLNÁR F E R E N C nyomán megpróbáltam rámu
tatni arra, hogy a kérdéses folyamatot az információelmélet oldaláról is érde
mes vizsgálni.
Röviden kitérek még a mordvin vokalizmustörténetre is, amelynek egyik
legérdekesebb jelensége az, hogy a felső nyelvállású és a középső nyelvállású
magánhangzók helyet cseréltek, ha a második szótagban -ajä volt: fi. silmä ~
md. E. éel'me, fi. muta ~ md. moda, ill. fi. pesä ^ md. E. pize, fi. kota ~ md.
E. kudo. A két típus Itkonen szerint azért nem keveredett össze, mert i, ü, u—
ajä esetében a második szótag volt hangsúlyos, az e, o—ajä esetében viszont az
első. A felső nyel vallásúak nyíltabbá válását Itkonen nem tartja szükségesnek
magyarázni, az e, o zártabbá válását viszont igen. Arról ír (i. m. 308), hogy az
első szótagi zárt magánhangzó elveszítette a hangsúlyt a második szótagi
-ajä-vel szemben, e, o—ajä esetében viszont a két szótag harcolt a hangsúlyért,
ami úgy oldódott meg, hogy (310) ,,. . . der Intensitätsgipfel der ersten Silbe in
seinem Bestreben, sich möglichst weit von der stark nebenbetonten zweiten
Silbe zu entfernen, sich auf den Anfang des Vokals verlagerte. Dies hatte zur
Folge, daß sich in der ersten Silbe ein besonders loser Anschluß bildete. Hieran
schloss sich seinerseits . . . die Dehnung des Vokals an. Damit war selbstver
ständlich die Intensitätssuprematie der ersten Silbe unanfechtbar geworden,
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und der drucklos gewordene Vokal der zweiten Silbe reduzierte sich". A fejlődés
egész folyamata ez lehetett: e > è > ë > £ > £ > > * .
A hangsúly helyének változása a mordvinban ismételten bekövetkezett,
illetőleg R A V I L A (FUF 20: 83—120) és I T K O N E N szerint föl kell tételezni a be
következtét. A finn muta szó mordvin megfelelése a következő fejlődésen ment
át a moksában:wwía > muta- »moda> mcrda. A hangsúlyt azért kell idő
legesen a második szótagra helyezni, hogy megmagyarázzuk az -a megmaradá
sát. Egyáltalán nem állítva a Ravila—Itkonen-féle nézet lehetetlen vagy akár
helytelen voltát, néhány megjegyzést fűzök ezekhez a kérdésekhez, majd föl
vetek egy új lehetőséget. Megjegyzéseim a következők.
1. A második szótag vokálisa akkor is megőrződhet egy tendenciaszerűen
érvényesülő lekopástól, ha nem veszi á t a hangsúlyt. Mint ismeretes, az észtben
eltűnt a szóvégi magánhangzó, kivéve, ha az első szótag nyílt volt és rövid
magánhangzót tartalmazott. A tő véghangzó tehát akkor maradt meg, amikor az
első szótag a legkevésbé volt „súlyos". Hogy valamely szempontból, valamely
nyelvben hol húzódik a súlyos és kevésbé súlyos szótagok határa, az esetenként
változik. Az észtben a magánhangzó hangzósságától függetlenül a szótag nyílt
vagy zárt jellege volt a döntő (kala, de Und), a mordvinban esetleg a vokális
jellege számított, a szótag fajtája nem. A md. moda így esetleg végig élhangsúlyos volt; nem kell magyarázatot keresni arra, hogy a leghangzósabb
magánhangzó, amely ráadásul hangsúlyos is, miért vesztette el a hangsúlyt
egy kevésbé súlyos, hangsúlytalan o-val szemben. Valószínű, hogy az első szó
tagi i, u, ii, a mordvinban átmenetileg redukálódott, s ezt kiegyenlítendő lett
kissé hosszabb a szóvégi -a, -ä, ami megóvta őket a lekopástól a hangsúly át
vétele nélkül is.
2. A Pse. moksa nyelvjárásban a hangsúly az első szótagra esik, de h a
i, u, d, § van benne, a másodikban pedig a, az a átveszi a nyomatékot. E jelentő
ségről így ír I T K O N E N (295): „Dieser Druckwechsel geht, freilich nicht genau in
seiner ursprünglichen Form, auf das Urmordwinische zurück". Űgy tűnik
azonban, a mai viszonyok egyáltalán nem vezethetők le az ősmordvin viszo
nyokból. Mint láttuk, az ősmordvinban az i, ü, u
ajä vokalizmust tartalmazó
szavak lettek volna véghangsúlyosak. Ma ezek szabályszerűen élhangsúlyosak
(moda stb.). Ahol ma i, u (<*e, *o) van, ott a második szótag redukáltat tar
talmaz, amely nem veheti át a hangsúlyt. Nincs egyetlen szótípus sem, amely
az Itkonen által felvázolt szabályos megfelelések keretében olyan második
szótagi a-t tartalmazna jelenleg, amely előtt i, u, d, § áll.
Ezek után fölvetnék egy magyarázati lehetőséget a szóban forgó problé
mákkal kapcsolatban, tudva, hogy ebben a formában ez csupán egy ötlet,
amelyet további részletesebb vizsgálatokkal kellene valószínűsíteni — vagy
elvetni. A cseremiszben és az osztjákban az i, ü, u, (e) — e vokalizmusú szavak
magánhangzója (pl. cser. K B wsr 'vér', osztj. V wdr ua.) alighanem úgy redu
kálódott, hogy közben nem veszítette el a hangsúlyt, legalábbis a tőalakban
nem, legfeljebb ragozott alakban. Semmilyen jel nem mutat arra, hogy a t ő véghangzó valaha is átvette volna a hangsúlyt. Ganschow szerint általában nem
is volt tővéghangzó, amely átvehette volna (i. h.). Föltételezem, hogy a másik
volgai finnugor nyelvhez, a cseremiszhez hasonlóan a mordvinban is végbe
ment az i, ü, u redukálódása az e-s (vagy mássalhangzós) tövű szavakban,
majd a redukálódás analógia útján átterjedt az -ajä tövű szavak zárt magán
hangzóira is. Persze az is lehet, hogy az i, ü, u — ajä típus esetében nem kell
analógiával magyarázni a redukálódást, ott is megtörténhetett hangsúlyos? szó18*
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tagban. Azért indulok ki mégis az ún. -e tövűekből, mert ott nem lehet a
hangsúlyt a tővéghangzóra áttenni. A redukáltak sorsa a továbbiakban úgy
alakult volna, mint a második szótagban az erzában. Milyen előnyei vannak egy
ilyen föltételezésnek?
1. Nem kell a hangsúlyt tologatni. Tehát nem *mu-ta >*muta- > >
*moda- > mo'da, hanem *mu,ta > *mű'ta > *mőda > mo-da.
2. A nyíltabbá válás természetes magyarázatát nyeri. ITKONEN is rá
mutat arra, hogy a redukált magánhangzók alacsonyabb nyelvallásúak, mint
a megfelelő teljes magánhangzók (248 kk.).
3. Az e, o zártabbá válása (fi. pesä — md. E pizç stb.) is egyszerűbben
megmagyarázhatóvá válik. Itkonen föntebb ismertetett magyarázatát az e, o
harcáról az -ajä ellen, a hangsúly megtartásáért, mesterkéltnek érzem. Talán
csak arról van szó, hogy a zárt magánhangzók átmenetileg redukálódtak, külön
részrendszert képeztek a vokalizmuson belül, s a teljes magánhangzók rend
szerében pótolni kellett az i és az u helyét. Alább részletesebben is szólok róla,
hogy miért kellett pótolni.
4. A mordvin vokalizmus fejlődését áttekintő összegzésében (322 kk.)
Itkonen arra a megállapításra jut, hogy az ősmordvin kor vége felé a következő
hat magánhangzó meglétével számolhatunk: H, *w, *è, *à (schwachgeschnittene, gedehnte Vokale); *e, *o (starkgeschnittene, kurze Vokale). Az e és o
rövidsége esetleg korábbi redukált voltukból ered.
Végül rátérek a cseremisz redukáltakra. Eddig minden lényeges kérdésben egyetértettem Itkonennel, csak egy—két részprobléma kapcsán vetettem
föl más magyarázati lehetőséget. Az őscseremisz redukált magánhangzók
tekintetében inkább Bereczki nézete felé hajlok, már ami azt illeti, hogy a
keleti nyelvjárások u, ü, i hangjai redukáltakból alakultak-e vissza teljes
magánhangzóvá.
BERECZKI — mint tudjuk — ismételten kétségbe vonta Itkonen (és Steinitz) azon állítását, hogy az őscseremiszben redukált magánhangzók voltak,
amelyek a keleti cseremiszben újra teljes magánhangzókká váltak. (NyK 70:
23 — 34, UAJb. 43: 18—27). Szerinte mindkét kutató egy előzetesen felállított
elmélet tételeit alkalmazta a cseremiszre, tehát kívülről közeledett hozzá (NyK
70: 23). ITKONEN Thesen und Antithesen in der finnisch-ugrischen Vokal
forschung című, erősen kritikus hangvételű írására (UAJb. 41: 212—251)
válaszolva (UAJb. i. h.), először is azt kifogásolja ITKONEN eljárásában, hogy
(18) ,,Er zieht die Tatsache des tscheremissisch-tschuwaschisch-tatarischen
Sprachbundes nicht genügend in Betracht, und bemüht sich, die Reihe der
identischen Erscheinungen als Resultat von separaten, voneinander unab
hängigen Entwicklungsvorgängen zu deuten; eine Darstellungsweise, welche
jedoch, im Falle einer derartig starken Interferenz, jeder Logik ent
behrt."
Bereczki ilyen értelmű kritikájával nem értek egyet. iTKONENnek való
ban megvolt az előzetes elképzelése az alapnyelvi vokalizmusról, de a cseremisz
magánhangzó-történethez nem kívülről közeledett. Igen alapos fejtegetéseiben
a cseremiszből indul ki (FUF 31: 149—264). Éppen a fő problémában, az őscseremisz redukáltak kérdésében, nemigen befolyásolhatta előzetes elképze
lése, a balti-finn vokalizmus ősinek való nyilvánítása. Ellenkezőleg: a balti
finn nyelvek nem indokolják ősi redukált vokálisok föltételezését, az, hogy az
őscseremiszre Itkonen redukáltakat tételez fel, nehezíti a dolgát, kénytelen
egy kitérővel (teljes > redukált > teljes) számolni, de úgy érzi, a nyelvi té-
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nyék kényszerítik ennek a kitérőnek a megtételére. — A cseremisz—csu vas—
t a t á r nyelvi szövetség kérdése sem olyan egyszerű, legalább is szerintem nem.
Most elismételhetném azt, amit Steinitz ellenében a cseremisz—osztják egye
zésekről föntebb írtam. Nem az a helyzet, hogy bármely magánhangzó redu
kálódhat, vagy megkezdhet egy redukálódási folyamatot. Nem úgy van, hogy
az egyik nyelvben a nyílt magánhangzók redukálódnak, a másikban a közép
zártak, a harmadikban a zártak. H a egyáltalán van redukálódás, mindig a
zártak redukálódnak, vagy legalább is ők kezdik a folyamatot. Ezért annak a
körülménynek, hogy a cseremiszben és a szomszédos török nyelvekben egy sor
azonos vonást mutat a redukálódás, nem lehet túlzott jelentőséget tulajdoní
tani. Ami az őscseremisz redukáltakat illeti, meggyőződésem, hogy a redu
kálódást nem lehet a cseremisz zártabbá válástól elszakítva vizsgálni. SZBKEBBENNYIKOV BepoflTHOCTHbie oöocHOBaHHfl B KOMnapaTHCTHKe című könyvében
(314—315) arról ír, hogy ha valamely nyelvben végbemegy a magánhangzók
zártabbá válása, akkor ott meg szoktak jelenni a redukált magánhangzók.
Ezt az összefüggést tendenciaszerűnek tartja.
A cseremiszben valóban erős zártabbá válási folyamat ment végbe.
Mivel a jelenség jól ismert, beérem néhány közismert etimológiára való uta
lással: fi. lcála ~ cser. hol, fi. kadota <•%, cser. ko-ôçm, fi. kota ~ cser. kù-ôâ,
fi. orava ~ cser. ur, fi. tàhti ~ cser. ti'Ud, fi. lahi- ~ cser. Zi^stb.
Szerebrennyikov említett megállapítása kiegészítésre szorul, két tekintetben is. Egyrészt azért, mert meg lehet adni a kérdéses összefüggés okát,
másrészt azért, mert a zártabbá válás nemcsak a redukáltak megjelenésével
függhet össze.
Az okot — azt hiszem — már M A B T I N E T megtalálta Economie des changements phonétique című könyvében (52—60). Idevágó megállapításait így
összegzi (60): ,,. . .les unités distinctives, les phonèmes, qui coexistent dans
une langue tendront naturellement à utiliser au mieux les latitudes que leur
offrent les organes dits de la parole; ils tendront à être aussi distants de leurs
voisins qu'il est loisible pour eux de l'être tout en restant faciles à articuler et
faciles à percevoir. Dans les langues qui ne connaissent que trois phonèmes
vocaliques, ceux-ci sont en général (a), (i) et (u), c'est-à-dire la voyelle
d'ouverture maxima s'opposant à deux phonèmes aussi fermés qu'il e^t possible
pour une voyelle de l'être sans devenir une consonne, l'un prononcé le plus
loin en avant, l'autre le plus loin en arrière. C'est ce qu'on pourrait appeler le
principe de différenciation maxima de phonèmes."
A mordvin *e 3> i, *o ^>u változás kapcsán utaltam arra, hogy a zártabbá válást esetleg az u és az i üressé vált helyének a betöltésére irányuló
törekvéssel lehet magyarázni. A cseremisz nem állítható teljesen párhuzamba
a mordvinnal, mivel a mordvinban nem volt olyan általános a vokálisok zártabbá válása, mint a cseremiszben.
Martinet (i. h.) megállapítja, hogy az ilyen összefüggések okozati szempontból kétféleképpen értékelhetők. Vagy azt tesszük föl, hogy a zárt magán
hangzók redukálódnak, s a helyük a zártabbá válás révén töltődik fel. í g y ok
a redukálódás, okozat a zártabbá válás. Vagy arra gondolunk, hogy megindul
a zártabbá válás, s a zárt magánhangzóknak ki kell térniük a jövevények
elől, meg kell változniuk. Ez esetben a zártabbá válás az ok, a redukálódás
(vagy más minőségváltozás) az okozat Nincs szabály arra, hogy mikor melyik
lehetőséget kell választani, minden adott esetet a maga konkrét összefüggései
ben kell vizsgálni. Megemlítem, hogy Martinet az általa vizsgált jelenségeknél '
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arra a következtetésre jutott, hogy a zártabbá válás az ok. Ezt szeretném én is
valószínűsíteni a cseremiszre nézve.
Mi szól amellett, hogy a zártabbá válás volt előbb? Először is az, hogy
minden valószínűség szerint hangsúlyos szótagban is végbement a redukáló
dás. Mint láttuk, a *were 'vér' típusába tartozó szavaknál nincs ok azt fölté
telezni, hogy a nyomaték a második szótagra csúszott át. Nemigen gondol
hatunk tehát a hangsúlytalan helyzetből eredő, természetes gyengülésre. Való
színűbbnek tűnik az, hogy a redukálódást strukturális ok kényszerítette ki.
Figyelembe kell venni azt is, hogy a cseremisszel közelről rokon szom
szédos permi nyelvekben is erős zártabbá válás ment végbe. Utalok néhány
ismert etimológiára: fi. antaa ~ zürj., votj. ud-, fi. jakaa ~ zürj., votj. juh-,
fi. orava ~ zürj. ur stb. Az *u, *ü itt nem redukálódott, hanem i-vé változott:
fi. lumi ~ zürj. Um, votj. limi; fi. kulkea *v zürj. Mlalni stb. A példák mutat
ják, hogy a permi nyelvekben az *u nem redukálódással, hanem «i-vé való ala
kulással tért ki az új u ( < *a, *o) elől. A zártabbá válás tehát nemcsak a re
dukálódással függhet össze, hanem a „mixed" vokálisok megjelenésével is.
Ennyiben kiegészíteném SZEREBKENNYIKOV föntebbi megállapítását. A permi
vokalizmus alakulása egészen másképpen ment végbe, mint a cseremisz, de
a veláris magánhangzók zártabbá válásában megegyeznek. Föltehető, hogy a
finn—permi ágon belül kialakult egy zártabbá válási tendencia, amelynek köz
pontja a cseremisz nyelvterületen lehetett, de kisebb mértékben kiterjedt a
mordvinra és a permi nyelvekre is. H a ezek a jelenségek összefüggenek, amit
valószínűnek tartok, ez is a zártabbá válás elsőbbsége mellett szól.
Néhány összefoglaló következtetéssel, föltevéssel zárom fejtegetéseimet.
A finnugor alapnyelvben nem lehettek redukált magánhangzók. A cse
remisz—osztják egyezések nem bizonyítják létüket, a cseremisz redukáltakkal
mindenképp összefüggő zártabbá válás világosan kései eredetre utal. H a már
az alapnyelvben meglettek volna a redukáltak, már akkor pótolták volna a
zárt vokálisokat.
A cseremisz redukálódás szükségképpen hasonlít a csuvasra és a tatárra.
Lényeges eltérés azonban, hogy a cseremisz redukálódásban jelentős szerepe
van a középzárt e-nek, ami alighanem azzal függ össze, hogy a második, hang
súlytalan szótagban gyakori volt az e (vö. I T K O N E N : F U F 29: 262). Az e-nek
ez a finnugor hangsúlyozáson és morfofonológián alapuló redukálódása mintha
a cseremisz redukálódási folyamat önálló jellegére utalna.
A cseremisz redukálódási folyamat, ami az H, *ü, *u-t illeti, egy szélesebb
körre kiterjedő zártabbá válási tendencia következménye, mely tendencia a
cseremiszben volt a legerősebb. A belső cseremisz fejlődés felvázolására két
lehetőséget látok.
1. Az előcseremisz *i, *ü, *u a nyugati és a keleti nyelvjáráskoban kü
lönbözőképpen tért ki az új i, ü, u elől. A nyugati területen a régi *i, *ü, *u
redukálódott, de megtartotta a hangsúlyt. A keleti részeken nem redukálódott,
de elvesztette a hangsúlyt, pl. Ny. Id-mem, K. lume-m ~ fi. lumota, Ny. si-nzä,
K ëindza- ~ fi. silmä, Ny. kn-wAzym, K kündie-m ~ fi. kyntää. Nyugaton
tehát redukált—teljes, keleten hangsúlyos—hangsúlytalan ellentót alakult
ki. A másodlagos u, ü, i hangsúlyos keleten: kù'ôd ~ fi. kota, ti'Stô ~ fi. tahti,
M-ôe ~ fi. sata. Nyugaton a hangsúly később szórványosan a redukált első
szótagi vokálisról a második szótag teljes magánhangzójára helyeződött át,
különösen ha a második szótag zárt volt: Ny. !Eëka-l, Skàl 'tehén' ~ K uSka-l,
*Ny. $za-r, zar 'zöld' ~ K uza-r, Ny. hza- 'rozs' ~ K. urza-. A példákat ITKO-
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NENtől vettem (FUF 29: 240). Ő ezeket az eseteket annak bizonyítékaként
kezeli, hogy a hangsúly eredetileg a nyugati cseremiszben is a második szóta
gon volt.
2. A másik lehetőség az, hogy a régi *i, *ü, *u az egész cseremisz nyelv
területen redukálódva tért ki a másodlagos zárt vokálisok útjából. Ez esetben
a hangsúly föltehetőleg már az őscseremiszben átkerült a második szótagra.
Az első pontban fölvázolt lehetőség közel áll Bereczki nézetéhez, s én
inkább afelé hajlok. Azért, mert egyszerűbbnek vélem. Itkonen magyaráza
tában, a másik lehetőségben, több az oda-vissza út. Keleten teljes ^ r e d u 
kált >> teljes hangfejlődés zajlott volna le, nyugaton a hangsúlyozás t e t t volna
ugyanilyen u t a t : első szótagi hangsúly > második szótagi hangsúly > első
szótagi hangsúly. Mindez egyáltalán nem lehetetlen, de így halmozva kicsit
szokatlan. Abban is ellentmondást érzek Itkonennél, hogy keleten a hangsú
lyozás megmaradt volna őscseremisz szinten, a vokalizmus (redukáltak) át
alakult. Nyugaton éppen fordítva: a vokalizmus őrződött meg, a hangsúlyozás
alakult át. Pedig mivel szerinte a vokalizmus fejlődésében a hangsúlyozásnak
óriási szerepe van, azt várnánk, hogy a vokalizmus és a hangsúly összhangban
legyen. Talán az vezet ezekre a bonyolult föltevésekre, hogy Itkonen túlságo
san sokat épít a hangsúlyváltozásokra, a hangváltozások fizikai-fiziológiai
elemzésére, magyarázására, s kevésbé hasznosít strukturális összefüggéseket.
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Zur Frage der Herkunft der tscheremissischen reduzierten Vokale
von
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Der Verfasser ist bestrebt, zwei Gesichtspunkte in. der Untersuchung der reduzier
ten Vokale zu benützen. E r weist auf den bekannten Umstand hin, daß zwischen den
Vokalen die geschlossenen am kürzesten und am wenigsten schallend sind, so können sich
diese am leichtesten reduzieren. So zeigen die in den verschiedenen Sprachen ablaufenden
Reduzierungsprozesse notwendigerweise viele ähnliche Züge, wenn auch sie ganz unab
hängig voneinander sind. I m Falle verwandter Sprachen folgt daraus noch, daß die re
duzierten Laute in etymologisch überemstimmenden Wörtern erscheinen werden.
Der andere angewandte Gesichtspunkt ist das Prinzip der maximalen Differenzie
rung der Phoneme. Im Sinne dessen gibt es in den Sprachen notwendigerweise geschlos
sene Vokale, was im gegebenen Falle bedeutet, daß die Reduzierung der geschlossenen
Vokale mit dem allgemeinen Engerwerden der offeneren Vokale zusammenhängt, dessen
Ergebnis die Herausbildung neuer geschlossener Vokale ist. Des Verfassers Meinung nach
ist nicht die Reduzierung die primäre, nicht wegen der Ersetzung der reduzierten Vokale
die anderen geschlossener worden sind sondern gerade umgekehrt. Der starke Prozeß,
während dessen Vokale geschlossener worden sind, hat die geschlossenen Vokale von ihren
Plätzen verdrängt. Diese Hypothese wird durch folgende Tatsache begründet: 1. In den
finnisch-ugrischen Nachbarsprachen gab es auch einen Prozeß, während dessen Vokale
geschlossener wurden, der nicht nur Reduzierung zur Folge hatte (Mordwinisch) sondern
auch die Herausbildung des i (permische Sprachen); 2. Die Reduzierung hat sich auch
in betonter Lage vollzogen (*were- 'Blut') ,wir müssen also die Gründe nicht in der lang
samen, natürlichen Verschwächung suchen.

